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<BEGIN:1219304:3>

LEI Nº    11.298,    DE    27   DE     JANEIRO      DE 2021.

Autor: Deputado Elizeu Nascimento
Institui a obrigatoriedade das empresas 
prestadoras de serviços, entidades 
financeiras ou qualquer pessoa jurídica 
de direito privado, que pratique relação de 
consumo neste Estado, fornecerem cópias 
integrais, pormenorizadas e detalhadas, com 
letras legíveis e compreensíveis ao cliente ou 
consumidor, após a celebração de contrato.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO 
GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 42 da Constituição Estadual, 
aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º  É dever das empresas contratadas fornecer aos 
consumidores uma via dos contratos de prestação de serviços, firmados e 
disponibilizados ao cliente logo após a assinatura entre as partes, inclusive 
o contrato de adesão, de forma física ou eletrônica, celebrado por qualquer 
meio de comunicação.

Art. 2º  Compete exclusivamente à empresa contratada provar 
a entrega da cópia do contrato ao cliente, sendo assim, cabível a inversão 
do ônus da prova em favor do consumidor, sob pena de nulidade contratual, 
sem prejuízo das demais sanções, civis, processuais e penais cabíveis.

Art. 3º  A empresa contratada deve deixar claras as informações 
vigentes no contrato, sob pena de responder por propaganda enganosa e 
abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como por práticas 
e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços.

§ 1º  As empresas possuem obrigação de trazer informações 
adequadas e claras sobre os diferentes produtos e serviços, com espe-
cificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, 
tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

§ 2º  Qualquer modificação das cláusulas contratuais que 
estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos 
supervenientes que as tornem excessivamente onerosas deve ser nula 
de pleno direito, sob pena de reparação de danos patrimoniais e morais, 
individuais, coletivos e difusos por parte da empresa contratada.

§ 3º  O consumidor possui a precedência da sua facilitação da 
defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 
favor, no processo administrativo, ou civil, quando, a critério do juiz, for 
verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras 
ordinárias de experiências.

§ 4º  Para esclarecimento da Lei, fornecedor é toda pessoa física 
ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes 
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, 
criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou 
comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 5º  Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou 
imaterial.

§ 6º  Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de 
consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, 
financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de 
caráter trabalhista.

Art. 4º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá,   27   de  janeiro  de 2021, 200º da 
Independência e 133º da República.

<END:1219304:3>
<BEGIN:1219305:3>

LEI Nº   11.299,     DE   27    DE     JANEIRO      DE 2021.

Autor: Deputado João Batista
Dispõe sobre a obrigatoriedade de as 
academias de ginástica, musculação 
e afins do Estado de Mato Grosso 
manterem em local de fácil acesso kits 
de primeiros socorros.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 42 da Constituição Estadual, 
aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º  Ficam obrigadas as academias de ginástica, musculação 
e estabelecimentos congêneres a manter kits de primeiros socorros em 
local de fácil acesso e visibilidade, no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Parágrafo único  Considera-se kit de primeiros socorros estojo 
contendo curativos, hastes de algodão flexíveis, algodão, fita microporosa, 
atadura elástica, compressa de gaze, bolsa térmica gel quente-frio 
reutilizável, um frasco de água oxigenada, um frasco de álcool em gel, um 
termômetro, luvas de látex descartáveis e aparelho medidor de pressão.

Art. 2º  Os kits de primeiros socorros deverão estar em local 
adequado, sinalizado, de fácil acesso e visibilidade.

Art. 3º  A administração do estabelecimento será responsável 
pelo monitoramento dos prazos de validade dos produtos incluídos no kit, 
assim como pela manutenção das condições de conservação e armazena-
mento desses produtos.

Art. 4º  O não cumprimento da presente Lei importará a aplicação 
de multa de 05 (cinco) salários mínimos, vigente, aos infratores.

Art. 5º  O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.

Art. 6º  Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de 
sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá,    27    de  janeiro  de 2021, 200º 
da Independência e 133º da República.

<END:1219305:3>
<BEGIN:1219310:3>

LEI Nº   11.300,    DE   27    DE     JANEIRO     DE 2021.

Autor: Poder Executivo
Estima a receita e fixa a despesa do 
Estado de Mato Grosso para o exercício 
financeiro de 2021.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO 
GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 42 da Constituição Estadual, 
aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º  Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Estado de 
Mato Grosso para o exercício financeiro de 2021, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Estado, compre-
endendo seus fundos e órgãos, autarquias, fundações, empresas públicas 
e sociedades de economia mista, instituídas e mantidas pela Administração 
Pública;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as 
secretarias e entidades da Administração Indireta, bem como os fundos 
e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público, cujas ações são 
relativas à saúde, previdência e assistência social.

CAPÍTULO II
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º  A receita total é estimada em R$ 22.114.077.808,00 (vinte 
e dois bilhões, cento e quatorze milhões, setenta e sete mil, oitocentos e 
oito reais).

§ 1º  Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios 
das autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia 
mista.

§ 2º  O valor de R$ 2.254.519.027,00 (dois bilhões, duzentos e 
cinquenta e quatro milhões, quinhentos e dezenove mil, vinte e sete reais), 
incorporado na receita total prevista no caput, é definido como receita intra
-orçamentária, por tratar-se de operações entre órgãos, fundos, autarquias, 
fundações públicas, empresas estatais dependentes e outras entidades 
integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, não compondo a 
base de cálculo para repasse mensal aos Poderes Legislativo e Judiciário, 
ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

CAPÍTULO III
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DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º A despesa total é fixada em R$ 22.114.077.808,00 (vinte e 
dois bilhões, cento e quatorze milhões, setenta e sete mil, oitocentos e oito 
reais), desdobrando-se da seguinte forma:

I - no Orçamento Fiscal, no valor de R$ 14.775.086.765,00 
(quatorze bilhões, setecentos e setenta e cinco milhões, oitenta e seis mil, 
setecentos e sessenta e cinco reais);

II - no Orçamento da Seguridade Social, no valor de R$ 
7.338.991.043,00 (sete bilhões, trezentos e trinta e oito milhões, novecentos 
e noventa e um mil, quarenta e três reais).

Parágrafo único  O valor de R$ 1.840.661.385,00 (um bilhão, 
oitocentos e quarenta milhões, seiscentos e sessenta e um mil, trezentos 
e oitenta e cinco reais), incorporado na despesa total prevista no caput, 
é definido como despesa intra-orçamentária, por tratar-se de operações 
entre órgãos, fundos, autarquias, fundações públicas, empresas estatais 
dependentes e outras entidades integrantes do Orçamento Fiscal e da 
Seguridade Social.

Art. 4º  Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suple-
mentares até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa total fixada no 
art. 3º, observado o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de 
março de 1964.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 5º  Integram esta Lei os seguintes quadros consolidados:

I - resumo geral da receita;
II - natureza da receita;
III - resumo da receita por fonte de recursos;
IV - demonstrativo da despesa por poder e órgão;
V - demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias 

econômicas;
VI - demonstrativo da despesa por órgão e unidade orçamentária;
VII - demonstrativo da despesa por grupo de despesa;
VIII - despesa detalhada por função e subfunção;
IX - demonstrativo detalhado por programa;
X - programa de trabalho das unidades orçamentárias.

Art. 6º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá,    27    de  janeiro  de 2021, 200º 
da Independência e 133º da República.

<END:1219310:4>



Página 5   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial







































































































































  








































































Diário   Oficial Página 6   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




















































































































































































































Página 7   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial








































































































































































































































Diário   Oficial Página 8   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925


































































































































































































































Página 9   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial












































































































































































































































Diário   Oficial Página 10   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925

























































Página 11   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 





Diário   Oficial Página 12   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925

 
 









   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

  
  
  
  

   

   
  

  

 
 









   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

   
   
   
   

   

   
  

 


 












Página 13   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial

   

   
   
   
   

   

   
  




  








    
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


 

   
   
   
   
 


 

   
   
   
   
   
   
 


 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


 





Diário   Oficial Página 14   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




  








 


 

 


 

 


 

 


 

   
 


 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

   
   
   
   
   
   
   
   
 


 

   
   
   





Página 15   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




  








   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


 

   
   
   
   





Diário   Oficial Página 16   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




  








   
 


 

   
   
   
   
   
 


 

   
 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

   
    
   
   
   
   
    
    
   
   
   
   
    
   
   
   
   
 


 

   
 


 

 


 

   
    
   
 


 

   
    
   
   
    
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   





Página 17   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




  








   
   
    
    
    
 


  

    
   
   
   
   
   
    
   
   
    
   
    
    
   
   
   
 


 

   
   
 


 

   
   
   
 


 

   
   
   
   
   
   
    
    
    
   
 


 

   
   
 


 

 


 

 


 

   
 


 

 


 

 


 

   
   
 


 

 


 

 


 





Diário   Oficial Página 18   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




  








 


 

 


 

   
    
   
 


 

   
 


 

 


 

 


 

   
 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


 





Página 19   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




  








   
 


 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

   
 


 

 


 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


 

 


 

 


 

    
    
    
    
   
   
   
   
   
 


 

   
   
    
   





Diário   Oficial Página 20   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




  








   
   
 


 

    
    
   
   
    
    
    
   
 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

    
   
   
 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

   
   
   
   
 


 

    
    
 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

    
   
   
 


 





Página 21   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




  








 


  

    
    
    
   
   
   
   
    
    
    
   
   
 


 

   
 


 

 


 

   
   
    
    
    
    
   
   
   
    
    
    
 


  

 


 

 


 

   
    
    
 


 

   
   
    
    
 


 

   
    
    
    
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





Diário   Oficial Página 22   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




  








 


 

 


 

 


 

   
   
    
 


 

 


 

   
    
    
   
   
   
    
    
   
   
    
    
   
   
   
   
   
   
   
    
    
    
   
   
   
   
   
   
   
 


 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


 

   
   
    
   





Página 23   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




  








 


 

   
   
    
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
 


 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


 

   
   
   
   
   
   
   
 


 

   
 


 

   
 


 

   
   
   
   
 


 

 


 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


 

   
   





Diário   Oficial Página 24   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




  








 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


 

   
 


 

 


 

   
   
   
   
   
   
   
 


 

   
   
   
   
   
   
    
    
 


  

 


  

 


 

   
    
 


  

 


 

 


 

   
   
   
   
    
    
   
   
    
    
    
    





Página 25   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




  








   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
    
    
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
    
    
   
    
   
    
   
   
   
    
 


  

 


  

    
    
    
    
   
   
   
    
    
   
   
    
    
    
    
    
   
   
   
 


 

   
   
    
    
   
   
   
   





Diário   Oficial Página 26   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




  








   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
    
   
   
   
   
    
   
    
   
   
   
   
    
    
   
 


 

   
   
   
   
   
 


 

   
    
 


 

 


 

 


 

   
   
   
   
   
   
    
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





Página 27   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




  








   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


 

   
   
   
   
   
   
 


 

   
 


 

   
 


 

 


 

 


 

   
   
   
   
 


 

   
   
    
   
   
 


 

 


 

   
   
   
   
    
 


 

   
 


  

   
    
 


 

 


 

   
 


 

 


  

   
   
   
   
   





Diário   Oficial Página 28   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




  








   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


 

 


 

   
   
   
   
   
   
   
   
    
    
    
    
 


  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





Página 29   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




  








   
   
   
   
   
   
   
 


 

 


 

 


 

 


 

   
   
   
   
   
   
   
   
 


 

   
   
 


 

   
 


 

 


 

 


 

   
   
 


 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


 

 


 

 


 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





Diário   Oficial Página 30   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




  








   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


 

   
   
   
   
   
   
   
   
 


 

   
 


 

   
   
   
   
   
 


 

   
   
   
   
   

   




   




    
    
    
    
    
    
    
 


  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    





Página 31   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial

    
    

   




   
   
   

   
   
   
   

   
   
   




   
   
   

   
   
   




   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   





Diário   Oficial Página 32   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   
   




   
   
   

   
   
   





Página 33   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




   
   
   

   
   
   




   
   
   

   
   






 
     

   
   
   
   
 
 
 
 
 
 

 

   

 

   
   
   
   
  
 

 

   


   
   
  
  
   






 
     

   
   
   
   
 
 
 
 
 
 

 





Diário   Oficial Página 34   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925

   

 

   
   
   
   
  
 

 
 

   


   
   
  

 
   






 
     

   
   
   
   
 
 
 
 
 
 

 

   

 

   
   
   
   
  
 

 


   


   
   
  
   






 
     

   
   
   
   
 
 
 
 
 
 





Página 35   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial

 

   

 

   
   
   
   
  
 

 

   


   
   
  
  
   






 
     

   
   
   
   
 
 
 
 
 
 

 

   

 

   
   
   
   
  
 

 
 

   


   
   
  

 
   






 
     

   
   
   
   
 
 
 
 
 





Diário   Oficial Página 36   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925

 

 

   

 

   
   
   
   
  
 

 


   


   
   
  
   






 
     

   
   
   
   
 
 
 
 
 
 

 

   

 

   
   
   
   
  
 



   


   
   
 
   






 
     

   
   
   
   
 
 
 
 
 





Página 37   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial

 

 

   

 

   
   
   
   
  
 

 

   


   
   
 

 
   






 
     

   
   
   
   
 
 
 
 
 
 

 

   

 

   
   
   
   
  
 

 

   


   
   
  
   

 
 


 








 

   







  
  





Diário   Oficial Página 38   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925

 
 


 













  

   
   

  

 
 


 








 

   


   
   



 
 


 








 

   
  

 
  



   
   

  

 
 


 








 

  
  

 
  

  





   
  

 
   

   
 

  


   
   

   





Página 39   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial

 
 


 








 

   
  

   
   

  

 
 


 








 

   
  






  


   
   

  

 
 


 








 

   
  

   
   

  

 
 


 








 

   
  

   
   

  

 
 


 








 

   
  






   
   

 


   
 





Diário   Oficial Página 40   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925

 
 


 







   







   


   
   

   

 
 


 








 

   
  






   


 
  



   
   

  

 
 


 








 

   
  

   
   

  

 
 


 








 

   
  

   
   

  

 
 


 








 

  
  

 
  

  





Página 41   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial

 
 


 







 
  

  
 

   
  

 
  


 

  


 
  



   
   

   

 
 


 








 

   
   

 
   

  
 

  
  

   
   

   

 
 


 








 


   

   


   

 
 


 








 

   
  

 


   
 

  


 





Diário   Oficial Página 42   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925

 
 


 








  

 
  



   
   

   

 
 


 








 

  
  






   


   
   

  

 
 


 








 

   
  






   


   
   

  

 
 


 








 

  
  






   
  

 
   



   
   

  





Página 43   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial

 
 


 








 

   
  

   
   

  

 
 


 








 

   
  

 
  



   
   

  

 
 


 








 

  


  
  



 
  




   
   
   
   
   
   
   
   

   

 
  




   
   
   
   
   
   
   
   

   

 





Diário   Oficial Página 44   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925

  




   
   
   
   
   
   
   
   

   




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   


   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   





Página 45   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial


   

   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   





Diário   Oficial Página 46   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925


   

   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   





Página 47   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial


   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   

   
 
 


 




 



 


 




 


 

 


 

 

 

 


 



 


 





Diário   Oficial Página 48   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925

 






 




 


 


 

 


 

 




 



 




 


 


 



 


 


 



 




 



 





 





Página 49   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial

 





 


 


 

 


 


 



 














 




 


 


 


 



 

 







 





 







Diário   Oficial Página 50   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925

 




 


 


 









 

 

 

 

 

 


 


 


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





Página 51   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



  
  

 
  

 
 
 

 


 

    
   
   
   
   
   
   
 


 

 
 

 





 


 
 
 
 
 
 






Diário   Oficial Página 52   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




 
 


 
 


 
 
 

 

 
   





   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   


   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   





Página 53   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial


 
   




   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   





Diário   Oficial Página 54   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       
  




    



  

   

    



  

   

    




  

   
   

    




  

   
   

    




  

   
   

    




  

   

  





Página 55   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       



    



  

   



    







  

   



    



  

   



    




  

   
   




    





  

   



    





Diário   Oficial Página 56   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       




  

   



    






  

   





    




  

   



    




  

   



    





  

   



    









Página 57   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       
  

   
   




    




  

   



    




  

   



    



  

   



    




  

   



    



  

   



 
 

 





Diário   Oficial Página 58   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




  
  

 
  

 
 
 

 


 

    
   
   
   
   
   
   
   

 
 

 





 
 


 
 


 
 


 


 
 

 

 
   





   

   
   

    
   


   

   
   

    
   

   



       
  





Página 59   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       




    




  

   

  




    




  

   
   

 
 

 



  
  

 
  

 
  

 
 
 

 





 


 
 


 
 


 
 


 
 
 





Diário   Oficial Página 60   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




 

 
   





   

   
   

    
   


   

   
   

    
   

   



       
  




    




  

   
   

  




    




  

   
   
   
   

 
 

 



  
  

 
  

 
 
 





Página 61   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




  
 



 

    
   
   
   
   
   
   
 


 

 


 

   
   
   
 


 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 

 





 
 


 
 
 
 
 


 
 
 


 
 


 
 
 

 





Diário   Oficial Página 62   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925


 
   





   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   


   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   


   

   
   

    
   

   



       
  





Página 63   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       




    



  

   
   

    



  

   

    




  

   
   
   
   
   

    




  

   
   

    




  

   
   
   
   

  












Diário   Oficial Página 64   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       

    




  

   



 


  




  

   
   






    





  

   





    




  

   





    




  

   







Página 65   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       



  



    




  

   

 
 

 



  
  

 
  

 
  

 
 
 

 


 

    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 

 





 
 
 


 
 
 


 





Diário   Oficial Página 66   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925



 
 


 
 


 
 
 

 

 
   





   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   


   

   
   

    
   

   
   

   
    

   


   

   
   

    
   




  

   
   

    
   

   



       
  




    





Página 67   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       




  

   
   
   

    




  

   
   
   
   

    




  

   

  



    




  

   

    




  

   

  




    




  





Diário   Oficial Página 68   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       

   
   

 


  





  

   

 
 

 


 

    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


 

 


 

   





Página 69   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial



 

    
   
 


 

   
   
   

 
 

 





 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 


 
 

 

 
   





   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   





Diário   Oficial Página 70   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925


 
   




   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   


   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   


   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    





Página 71   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial


 
   




   


   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   


   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   


   

   
   

    
   





Diário   Oficial Página 72   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925


 
   




   
   

   
    

   
   




       
  




    



  

   
   

    



  

   
   
   

    




  

   
   

    




  

   
   
   

    




  

   





Página 73   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       

    




  

   
   

    




  

   

  





    






  

   



    





  

   



    







  

   









Diário   Oficial Página 74   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       



    





  

   





    







  

   



  




    





  

   





    






  

   



 


  





Página 75   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       





  

   









 


  






  

   



  





 


  






  

   





    






  

   









Diário   Oficial Página 76   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       
    




  

   



 








    





  

   



    





  

   





    




  

   



  

   



  

   






Página 77   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       


  

   
   




  

   



  

   



  

   



  

   



  

   



  

   



  

   



  

   







Diário   Oficial Página 78   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       

  

   
   




  



    




  

   

    




  

   

 
 

 



  
  

 
  

 
 
 

 





 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 





Página 79   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial



 


 
 


 
 
 

 

 
   





   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   


   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    





Diário   Oficial Página 80   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925


 
   




   
   

   
   

    
   


   

   
   

    
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

    
   


   

   
   

    
   

   
   

   
    

   





Página 81   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial


 
   








  

   
   

    
   

   



       
  




    



  

   

    



  

   

    




  

   
   

    




  

   

    




  

   
   

  





Diário   Oficial Página 82   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       



 


  





  

   



    





  

   



    



  

   





    






  

   



    




  

   







Página 83   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       
    





  

   



  





    




  

   





  

   





    




  

   



  

   



    





  





Diário   Oficial Página 84   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       
   
   








  

   







    




  

   



 


  





  

   
   




  

   



    




  

   
   










Página 85   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       



    





  

   
   






  

   





  







    





  

   



    



  

   
   
   




  




 


  





Diário   Oficial Página 86   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       





  

   

 
 

 



  
  

 
 
 

 





 
 


 
 
 
 


 
 
 


 
 


 
 
 

 

 
   





   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    





Página 87   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial


 
   




   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   


   

   
   

    
   

   
   

   
    

   





  

   
   

    
   

   



       
  




    




  

   

    



  





Diário   Oficial Página 88   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       
   

    



  

   
   
   

    




  

   
   

    




  

   
   

    




  

   
   

    



  

   

  




 


  




  





Página 89   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       
   




    




  

   



  




 


  





  

   

 
 

 



  
  

 
  

 
 
 

 


 

    
   
   
 


 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


 

   
 


 

   





Diário   Oficial Página 90   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925



 

    
   
   
   
   
   
 


 

   
 


 

 
 

 





 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


 
 


 
 
 

 

 
   





   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   





Página 91   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial


 
   




   
   

    
   

   
   

   
    

   


   

   
   

    
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

    
   


   

   
   

    
   





  

   
   

    
   

   



       
  




    




  

   
   

    





Diário   Oficial Página 92   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       




  

   
   

    




  

   
   

    




  

   

    




  

   
   

  





    





  

   



  

   
   








Página 93   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       
 


  





  

   
   




    




  

   



  

   
   




  



    




  

   

  




 


  





  

   

 
 

 





Diário   Oficial Página 94   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




  
  

 
  

 
 
 

 


 

    
   
   
   
   
   
   
 


 

   
   
 


 

 
 

 





 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 


 
 
 

 

 
   





   

   
   





Página 95   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial


 
   




    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   


   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   


   

   
   

    
   





Diário   Oficial Página 96   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925


 
   








  

   
   

    
   


   

   
   

    
   

   



       
  




    




  

   

    



  

   

    



  

   
   
   

    




  

   
   
   





Página 97   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       
    




  

   
   

    




  

   
   

    




  

   

  







    





  

   
   




    






  

   



    





Diário   Oficial Página 98   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       



  

   



    



  

   



    



  

   



  



    




  

   

  




 


  





  

   
   

  








Página 99   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       
 


  




  

   

 
 

 



  
  

 
  

 
  

 
 
 

 





 
 


 
 
 
 


 
 
 


 
 


 
 
 

 

 
   





   

   
   

    
   

   
   

   
    





Diário   Oficial Página 100   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925


 
   




   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   


   

   
   

    
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   


   

   
   

    
   

   



       
  




    



  

   





Página 101   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       
    



  

   

    




  

   
   

    




  

   

    




  

   
   

    




  

   

  






    




  

   







Diário   Oficial Página 102   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       

  

   
   
   
   




    





  

   
   




 


  










  

   



  



    




  

   

 
 

 



  
  

 
 
 

 





Página 103   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial



 

    
   
   
   
   
   
   
   

 
 

 





 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


 
 


 
 
 

 

 
   





   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   





Diário   Oficial Página 104   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925


 
   




    
   


   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   


   

   
   

    
   





  

   
   

    
   

   



       
  




    




  

   





Página 105   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       

    




  

   
   

    




  

   
   

    




  

   

  






    



  

   



    



  

   



    



  





Diário   Oficial Página 106   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       

   



 


  



  

   



    



  

   





    




  

   



  



    




  

   

  




 


  









Página 107   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       
  

   

 
 

 



  
  

 
  

 
  

 
 
 

 


 

    
   
   
   
   
   
   
 


 

 
 

 





 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 






Diário   Oficial Página 108   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




 
 


 
 
 

 

 
   





   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   


   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

    





Página 109   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial


 
   




   
    

   
   

   
   

    
   


   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   


   

   
   

    
   

   
   

   
    

   


   

   
   

    
   

   
   

   
    

   


   

   
   

    
   

   
   

   
    

   





Diário   Oficial Página 110   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925


 
   




   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   


   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   


   

   
   

    
   


   

   
   

    
   




  

   
   

    
   

   





Página 111   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       
  




    



  

   
   
   

    



  

   
   

    




  

   
   
   

    




  

   
   
   

    




  

   
   
   
   

    








Diário   Oficial Página 112   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       

  

   

    




  

   

  








    




  

   
   




    




  

   
   








    




  

   



  





Página 113   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       
   






  

   



    




  

   



  





    







  

   




    




  

   



    




  

   







Diário   Oficial Página 114   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       

    





  

   




  





    




  

   





    




  

   






  







    




  

   







Página 115   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       

    




  

   



  






    




  

   



    




  

   



    





  

   



    




  

   








Diário   Oficial Página 116   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       
    





  

   



  





    




  

   







    




  

   



    




  

   



    



  

   








Página 117   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       


    




  

   



  



    




  

   

  




    




  

   
   

 


  





  

   

 
 

 


 

    
   
   
   
   
   
   





Diário   Oficial Página 118   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925



 

    
   
 


 

 


 

   
   
   
 


 

   
   
   
   
   
   

 
 

 





 
 


 
 
 


 
 
 


 
 


 
 

 

 
   





   

   
   

    
   


   

   
   

    
   


   

   





Página 119   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial


 
   




   
    

   
   




       
  




    




  

   
   

  








    




  

   



  



    




  

   

 
 

 



  
  

 
 
 





Diário   Oficial Página 120   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




  
 



 

    
   
   
   
   
   
   
 


 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


 

   
   
   
   
   
   
 


 

 
 

 





 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 






Página 121   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




 
 


 
 
 

 

 
   





   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   


   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   


   

   
   

    





Diário   Oficial Página 122   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925


 
   




   
   

   
   

    
   





  

   
   

    
   


   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   




       
  




    



  

   

    



  

   
   

    




  

   
   
   





Página 123   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       
    




  

   
   

    




  

   
   
   

    




  

   

  







    




  

   



    




  

   



 


  







Diário   Oficial Página 124   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       
  

   
   




  



    




  

   

 


  







  

   

  




 


  





  

   

  




 


  




  

   

    





Página 125   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       



  

   

 
 

 



  
  

 
  

 
 
 

 


 

    
   
   
   
   
   
   
 


 

   
   
   
 


 

   
   

 
 

 





 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 






Diário   Oficial Página 126   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925



 
 


 
 
 

 

 
   





   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   


   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   





Página 127   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial


 
   




   
   

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   

    
   

   
   

   
    

   


   

   
   

    
   


   

   
   

    
   




  

   
   

    
   

   



       
  




    



  





Diário   Oficial Página 128   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       
   

    



  

   
   

    




  

   

    




  

   
   

    




  

   
   

    




  

   

    




  

   

  








Página 129   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       

    




  

   



    





  

   



  

   
   




    



  

   



 


  





  

   



  

   



  

   





Diário   Oficial Página 130   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       





  

   





  

   



  

   





  

   





  

   





 


  




  

   



  

   
   







Página 131   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       


    




  

   





  



    




  

   
   

  




    




  

   

 


  





  

   

 
 

 



  
  

 
 
 

 





Diário   Oficial Página 132   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925



 

    
   
   
 


 

   
   
   
   

 
 

 





 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 


 
 
 

 

 
   





   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    





Página 133   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial


 
   




   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   


   

   
   

    
   


   

   
   

    
   





  

   
   

    
   

   



       
  




    




  

   
   
   
   

    



  

   





Diário   Oficial Página 134   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       

    



  

   
   

    




  

   

  

   

    




  

   
   

    




  

   

  

   
   

  






    






  





Página 135   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       

   
   




  



    




  

   

  




 


  





  

   

 
 

 



  
  

 
 
 

 


 

    
   
   
   
   
   
   
 


 

   
   
 


 

   
   
   

 
 





Diário   Oficial Página 136   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925



 

    
   

 





 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 


 
 
 

 

 
   





   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   





Página 137   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial


 
   




   
   

   
    

   


   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   


   

   
   

    
   

   
   

   
    

   





  

   
   

    
   


   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   




       
  




    







Diário   Oficial Página 138   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       

  

   
   

    



  

   
   

    




  

   
   
   

    




  

   
   

    




  

   
   
   
   
   

    




  

   
   

  








Página 139   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       

    





  

   



 


  




  

   
   




    



  

   



  



    




  

   
   

    




  

   

  








Diário   Oficial Página 140   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       

 


  





  

   

  




 


  




  

   
   

    




  

   
   

 
 

 



  
  

 
  

 
 
 

 


 

    
   
   
   
   
 


 

   
   
   
   
   
   





Página 141   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial



 

    
   
   
   
   
   
   
   
   
 


 

   
   
   
 


 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


 

   
   
   
   
 


 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


 

 


 

 


 

   
   
   
   
 


 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





Diário   Oficial Página 142   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925



 

    
   
   
   
   
   
   

 
 

 





 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 


 
 
 

 

 
   





   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   





Página 143   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial


 
   




   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   


   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    





Diário   Oficial Página 144   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925


 
   




   


   

   
   

    
   


   

   
   

    
   

   
   

   
    

   



  

   
   

    
   

   
   

   
    

   


   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   




       
  




    



  

   

    



  





Página 145   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       

   

    




  

   

    




  

   

    




  

   
   
   

    




  

   

    




  

   

    




  

   

  







Diário   Oficial Página 146   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       

    




  

   
   




    



  

   





 


  




  

   



    




  

   





 


  





  

   



    





Página 147   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       





  

   



    




  

   



    




  

   



 


  




  

   



  



    




  

   

  




    





Diário   Oficial Página 148   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       




  

   
   
   
   

    




  

   
   

 


  





  

   

    




  

   
   

  




 


  




  

   

    




  

   





Página 149   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       

 
 

 



  
  

 
  

 
 
 

 


 

    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 

 





 
 


 
 
 
 
 


 
 
 





Diário   Oficial Página 150   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925



 
 
 


 
 


 
 
 
 
 

 

 
   





   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   


   

   
   

    
   





Página 151   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial


 
   




   
   

   
    

   


   

   
   

    
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   


   

   
   

    
   


   

   
   

    
   

   
   

   
    

   





Diário   Oficial Página 152   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925


 
   





   

   
   

    
   

   



       
  




    




  

   

    



  

   

    



  

   

    




  

   

    




  

   
   

    





Página 153   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       



  

   
   

    




  

   

    




  

   



  




    




  

   



    




  

   
   
   
   




  



    





Diário   Oficial Página 154   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       



  

   



  

   



    



  

   





    




  

   



    



  

   



    



  

   
   




  





Página 155   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       
   




    



  

   



    



  

   
   




  




    



  

   
   

  



    




  

   

    




  

   

  





Diário   Oficial Página 156   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       



 


  




  

   

 
 

 



  
  

 
 
 

 


 

    
   
   
   
   
   
   
 


 

   
   
   
   
   
 


 

   
   
   
   
   
   
 


 

 


 

 
 

 





 
 


 
 
 





Página 157   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial



 


 
 
 
 
 
 


 
 


 
 

 

 
   





   

   
   

    
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   


   

   
   

    
   


   

   
   

    
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    





Diário   Oficial Página 158   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925


 
   




   


   

   
   

    
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   

    
   




  

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   


   

   





Página 159   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial


 
   




   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   


   

   
   

    
   

   



       
  





Diário   Oficial Página 160   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       



    




  

   

  

   

    




  

   

  

   

  




    



  

   



  






 


  



  

   









Página 161   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       



  

   
   








 


  




  

   
   




 


  




  

   



 


  





  

   
   




  






 


  





Diário   Oficial Página 162   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       





  

   



  

   





    




  

   



    




  

   



    




  

   



  

   



    



  





Página 163   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       

   





 


  









  

   





  

   





 


  






  

   



  

   



 


  







  

   






Diário   Oficial Página 164   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       


 


  





  

   



 


  






  

   





  





    




  

   



    





  

   



    









Página 165   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       
  

   







    




  

   



    





  

   



    




  

   



  

   



    




  

   
   








Diário   Oficial Página 166   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       
    




  

   



 


  





  

   



  

   



    




  

   



  



    




  

   

 
 

 



  
  

 
  

 
  





Página 167   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




  
 

 
 

 


 

    
   
   
   
   
   
   
   

 
 

 





 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


 
 


 
 
 

 

 
   





   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   





Diário   Oficial Página 168   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925


 
   




   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   


   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
   

   
   

    





Página 169   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial


 
   




   



  

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

    
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
    

   
    

   


   

   
   

    
   





  

   
   

    
   

   



       
  




    




  

   





Diário   Oficial Página 170   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       
    



  

   

    



  

   

    




  

   

    




  

   

    




  

   
   

    




  

   

  















Página 171   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       

 


  






  

   
   




    




  

   



  

   



    





  

   
   
   
   




 


  




  

   



  

   
   
   





Diário   Oficial Página 172   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       



    





  

   



 


  





  

   



  

   



 


  






  

   



 


  





  

   
   




 


  





Página 173   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       




  

   



    





  

   



  

   
   




  

   



    




  

   



  

   
   
   




  

   
   








Diário   Oficial Página 174   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       
  

   
   
   




  



    




  

   

  




 


  





  

   

 
 

 



  
  

 
  

 
  

 
 
 

 


 

    
   
   
   
   
   
   
   
 


 

   
   





Página 175   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial



 

    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 

 





 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 


 
 
 
 
 

 





Diário   Oficial Página 176   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925


 
   





   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   


   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    





Página 177   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial


 
   




   
    

   
    

   
   

   
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   


   

   
   

    
   


   

   
   

    
   


   

   
   

    
   

   





Diário   Oficial Página 178   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       
  




    



  

   
   
   

    



  

   
   
   

    




  

   
   
   

    




  

   

    




  

   
   
   
   

    








Página 179   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       
  

   
   

    




  

   
   

  











    




  

   
   
   
   




    




  

   



  

   



  

   







Diário   Oficial Página 180   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       
  

   



  

   



  

   



  

   



  

   



  

   



  

   



  

   



  

   



    





Página 181   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       




  

   



  

   



  

   



  

   



  

   



  

   



  

   



  

   



  

   







Diário   Oficial Página 182   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       
  

   



  

   



  

   



  

   
   




    




  

   
   
   




    





  

   
   
   




  




    



  





Página 183   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       

   
   

  



    




  

   

  




 


  




  

   

 
 

 



  
  

 
 
 

 





 


 
 
 


 


 


 
 

 





Diário   Oficial Página 184   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925


 
   





   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   



       
  




    



  

   

    




  

   

    




  

   

    





Página 185   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       




  

   
   

    




  

   

 
 

 



  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 
 

 


 

    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


 

 
 

 









Diário   Oficial Página 186   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 


 
 
 

 

 
   





   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   





Página 187   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial


 
   




    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   


   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

   
   

   
    

   





Diário   Oficial Página 188   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925


 
   




   
   

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
   

   
   





Página 189   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial


 
   




    
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
    





Diário   Oficial Página 190   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925


 
   




   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   


   

   
   

    
   





  

   
   

    
   


   

   
   

    
   

   



       
  




    




  

   

    







Página 191   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       
  

   
   

    



  

   

    




  

   

    




  

   
   

    




  

   

    




  

   

    




  

   
   








Diário   Oficial Página 192   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       

    




  

   
   




 


  




  

   
   




    




  

   

  








    




  

   





    




  

   





Página 193   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       





    




  

   



  

   






  

   



  

   



  

   



  

   
   
   
   
   











    





Diário   Oficial Página 194   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       



  

   
   
   
   













 


  




  

   





  

   
   
   
   
   
   








 


  




  

   
   










Página 195   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       

  

   
   






  

   
   






  

   
   






  

   
   






  

   
   






  

   
   






  

   
   







Diário   Oficial Página 196   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       




  

   
   






  

   
   






  

   
   






  

   
   












    




  

   



  

   






Página 197   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       


  

   



  

   



  

   



  

   



  

   



  

   



  

   



  

   



  

   







Diário   Oficial Página 198   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       
  

   



  

   
   
   






    




  

   
   
   




  

   









 


  





  

   
   




  

   
   








Página 199   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       
  

   
   
   




  

   
   
   




  

   
   
   




  

   
   
   
   




  

   
   
   




  

   
   




  

   
   




  

   
   





Diário   Oficial Página 200   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       



  

   
   




  

   
   




  

   
   
   






    




  

   
   
   










    




  

   
   




  

   





Página 201   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       
   
   
   
   
   








    





  

   
   




 


  




  

   
   






 


  





  

   









    




  





Diário   Oficial Página 202   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       

   



  

   



  

   



  

   
   
   






  

   
   
   
   






  

   
   
   
   
   






  

   
   
   










Página 203   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       

  

   



  

   
   
   
   






  

   



  

   
   
   




  

   



  



    




  

   

  




 


  









Diário   Oficial Página 204   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       

  

   

  




 


  




  

   

 
 

 



  
  

 
  

 
  

 
 
 

 


 

    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


 

   
 


 

 
 





Página 205   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial



 

    
   

 





 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


 
 


 
 
 

 

 
   





   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
   

   





Diário   Oficial Página 206   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925


 
   




   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   


   

   
   

    
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   





Página 207   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial


 
   




   
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   





Diário   Oficial Página 208   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925


 
   




    
   

   
   

   
    

   
    

   


   

   
   

    
   





  

   
   

    
   

   



       
  




    




  

   
   

    



  

   
   

  

   
   
   
   

    







Página 209   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       
  

   
   
   

    




  

   
   

  

   
   
   

    




  

   
   
   
   

    




  

   
   
   

    




  

   

    




  

   





Diário   Oficial Página 210   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       
   
   

  








    



  

   
   
   




  

   



    




  

   



  

   
   
   
   






    



  

   







Página 211   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       
  

   



    




  

   



  

   



    



  

   



  

   



    




  

   





    



  

   
   







Diário   Oficial Página 212   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       


 


  





  

   



    




  

   



  

   



    




  

   
   




    





  

   



  

   
   








Página 213   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       

    





  

   



  

   



 


  




  

   



  

   
   




    




  

   



  

   



    



  

   





Diário   Oficial Página 214   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       



  

   



    




  

   



    




  

   



    



  

   



  

   



 


  




  

   



  





Página 215   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       
   




  



    




  

   

  




 


  





  

   

 
 

 



  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 
 

 





 
 
 
 
 






Diário   Oficial Página 216   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925



 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


 
 


 
 
 

 

 
   





   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   


   

   
   

    
   





Página 217   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial


 
   




    
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   


   

   
   

    
   

   
   

   
    

   





  

   
   

    
   

   



       
  




    





Diário   Oficial Página 218   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       



  

   

    



  

   

    




  

   
   

    




  

   
   

    




  

   
   
   

    




  

   

  












Página 219   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       

    



  

   



  

   
   
   
   




  

   
   




 


  






  

   
   
   




    



  

   





    




  

   





Diário   Oficial Página 220   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       
   




    






  

   



    






  

   





  

   





    




  

   
   




  



    




  

   





Página 221   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       

    




  

   

  




 


  





  

   

 
 

 


 

    
   
   
   
   
   
   
   

 
 

 





 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


 





Diário   Oficial Página 222   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925



 


 
 
 

 

 
   





   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   


   

   
   

    
   





  

   
   

    
   


   

   
   

    
   

   



       
  




    








Página 223   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       

  

   
   

    




  

   

    




  

   
   
   

    




  

   

  



    




  

   

  




 


  





  

   





Diário   Oficial Página 224   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       
  




 


  




  

   

 
 

 



  
  

 
 
 

 





 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 


 
 


 
 
 

 

 
   





   

   
   

    





Página 225   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial


 
   




   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   


   

   
   

    
   

    
   

   
   

   
    

   


   

   
   

    
   





  

   
   

    
   

   



       
  




    





Diário   Oficial Página 226   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       


  

   

    



  

   
   

    




  

   
   
   

    




  

   
   

    




  

   
   

    




  

   

  












Página 227   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       

    




  

   



  

   



    




  

   



  



    




  

   

  




 


  





  

   

 
 

 



  
  





Diário   Oficial Página 228   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




  
 

  
 

 
 

 


 

    
   
   
   
   
   
   
 


 

   
   
   
   
   
 


 

   
   
   
   
   
   
 


 

   
   
   
 


 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


 

   
 


 

   
 


 

   
   

 
 





Página 229   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial



 

    
   

 





 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


 
 
 
 
 

 

 
   





   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   





Diário   Oficial Página 230   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925


 
   




   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   


   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   


   

   





Página 231   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial


 
   




   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   





Diário   Oficial Página 232   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925


 
   




    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   


   

   
   

    
   


   

   
   

    
   


   

   
   

    
   


   

   
   

    
   

   
   

   
    

   





  

   
   

    
   


   

   
   

    
   

   





Página 233   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial


 
   




   
   

    
   

   



       
  




    



  

   
   

    



  

   
   

    




  

   
   

    




  

   
   
   

    




  

   
   
   





Diário   Oficial Página 234   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       

    




  

   

    




  

   

  







 


  







  

   
   




    




  

   



    




  

   







Página 235   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       
    





  

   
   






    







  

   



    






  

   



    




  

   







    





  

   
   





Diário   Oficial Página 236   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       



  





    



  

   



    





  

   



    




  

   
   




    




  

   



    




  

   







Página 237   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       

    




  

   



    




  

   



 


  




  

   
   




    




  

   
   




    




  

   
   




    





Diário   Oficial Página 238   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       



  

   
   




    




  

   



    




  

   
   






    




  

   



    




  

   
   




    




  





Página 239   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       

   
   




    




  

   





  






    






  

   



  













 


  






  

   
   










Diário   Oficial Página 240   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       
  




    



  

   
   

  



    




  

   

    




  

   

  




 


  





  

   

  




 


  




  





Página 241   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       
   

    




  

   

 
 

 



  
  

 
  

 
 
 

 





 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 


 
 
 
 
 

 

 
   





   

   
   





Diário   Oficial Página 242   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925


 
   




    
   

   
   

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   


   

   
   

    
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   



  

   
   

    
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   

    
   







Página 243   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial


 
   




   
   

   
    

   


   

   
   

    
   


   

   
   

    
   

   



       
  




    



  

   
   

    




  

   

  

   

    




  

   
   

    





Diário   Oficial Página 244   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       



  

   

  

   
   

    




  

   

  








    







  

   



  

   



 


  




  

   



  

   





Página 245   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       



 


  





  

   





  

   
   
   






 


  




  

   



  

   
   






    




  

   



  

   





Diário   Oficial Página 246   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       



  




    



  

   
   

  



    




  

   
   

  




 


  




  

   

 
 

 


 

    
   
   
 


 

   
   
   
   

 
 

 





Página 247   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial






 
 


 
 
 
 


 
 
 


 
 


 
 
 
 

 

 
   





   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   


   

   
   

    
   

   
   

   





Diário   Oficial Página 248   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925


 
   




    
   


   

   
   

    
   

   



       
  




    



  

   

    



  

   

    




  

   
   
   

    




  

   

    




  

   





Página 249   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       
   
   

  








    







  

   



    




  

   



  



    




  

   
   

 
 

 



  
  

 
 
 

 









Diário   Oficial Página 250   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925



 
 


 
 
 
 


 


 
 


 
 

 

 
   





   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   





Página 251   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial


 
   




   
    

   
   




       
  








    





  

   



 


  





  

   



    







  

   



    





  

   
   








Diário   Oficial Página 252   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       

    





  

   



    








  

   



    






  

   







    







  

   





    









Página 253   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       
  

   





 
 

 



  
  

 
  

 
  

 
  

 
 
 

 


 

    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





Diário   Oficial Página 254   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925



 

    
   
   
   
   
 


 

 


 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


 

   
 


 

 
 

 





 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 





Página 255   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial



 
 
 
 
 
 
 


 
 


 
 
 
 
 

 

 
   





   

   
   

    
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   





Diário   Oficial Página 256   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925


 
   




   
    

   


   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   


   

   
   

    
   

    
   


   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   





Página 257   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial


 
   




    
   

   
   

   
    

   
    

   



  

   
   

    
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   





Diário   Oficial Página 258   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925


 
   




    
   

   
   

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   



  

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

    
   

   
   

   
    

   



  

   
   

    
   




  

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

    





Página 259   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial


 
   




   
   

   
   

    
   




  

   
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   



  

   
   

    
   


   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   





Diário   Oficial Página 260   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925


 
   





   

   
   

    
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
    

   



  

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

    
   

   
   

   
    

   


   

   





Página 261   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial


 
   




   
    

   
   

   
   

    
   




  

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   




  

   
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   



  





Diário   Oficial Página 262   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925


 
   




   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    





Página 263   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial


 
   




   
    

   


   

   
   

    
   


   

   
   

    
   





  

   
   

    
   

   



       
  




    




  

   

  

   
   
   
   

    



  

   

  

   





Diário   Oficial Página 264   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       
    



  

   

  

   
   
   
   
   
   

    




  

   
   
   

    




  

   
   
   
   

    




  

   
   
   
   
   
   

    




  

   





Página 265   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       

    




  

   
   

  







    



  

   



 


  




  

   
   




    




  

   
   




    




  

   







Diário   Oficial Página 266   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       

    




  

   
   




 


  



  

   
   
   




  

   



  





    




  

   



  

   
   




  













Página 267   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       















 


  




  

   



    




  

   



    




  

   
   




    



  

   



    








Diário   Oficial Página 268   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       
  

   
   




  

   



 


  




  

   



  

   
   




 


  




  

   



  

   





  

   





  





Página 269   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       

   



  

   



  

   



  

   



 


  




  

   



    




  

   



    




  

   
   
   










Diário   Oficial Página 270   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       
  

   
   




 


  




  

   
   




    



  

   



 


  




  

   



  

   



 


  




  

   



  

   





Página 271   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       
   




 


  




  

   



 


  





  

   
   




  

   
   




 


  



  

   



    




  

   



    








Diário   Oficial Página 272   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       

  

   



  

   
   




    




  

   



 


  




  

   



 


  






  

   
   




    




  

   
   









Página 273   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       


    




  

   



  

   



    




  

   



 


  



  

   
   




 


  




  

   



  

   



    





Diário   Oficial Página 274   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       





  

   



    






  

   



  

   
   




 


  




  

   



  








 


  




  

   



    





Página 275   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       




  

   



  

   



 


  




  

   



 


  






  

   



 


  








  

   



  







    





Diário   Oficial Página 276   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       




  

   
   






  

   
   
   






    




  

   



  

   





  

   



 


  




  

   
   




    





Página 277   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       




  

   





    



  

   
   






    






  

   



  

   



    





  

   
   








    







Diário   Oficial Página 278   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       

  

   
   
   




 


  



  

   



  

   



    




  

   



  













    




  

   



 


  





Página 279   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       





  

   



 


  




  

   
   




 


  




  

   



 


  



  

   



  

   



  

   



  

   






Diário   Oficial Página 280   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       


  

   



  

   



  

   
   






 


  




  

   
   




    




  

   



  

   





  

   







Página 281   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       

  

   



 


  




  

   





 


  



  

   



  

   
   






 


  




  

   



    






  

   






Diário   Oficial Página 282   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       


    




  

   
   




    




  

   



  

   



  

   



  

   



  

   
   




  

   



  

   





Página 283   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       



  

   



  

   
   
   








    




  

   



    




  

   



  

   



  

   



  

   







Diário   Oficial Página 284   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       

  

   



  

   



  

   
   




    




  

   
   






    




  

   
   
   




  

   
   
   




  




    





Página 285   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       



  

   
   

  



    




  

   
   
   

  




 


  





  

   
   

 
 

 



  
  

 
 
 

 


 

    
   
   
   
   
   
   
 


 

 
 

 





Diário   Oficial Página 286   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925






 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


 
 


 
 
 

 

 
   





   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   





  

   





Página 287   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial


 
   




   
    

   


   

   
   

    
   





  

   
   

    
   

   



       
  




    



  

   
   

    




  

   

    




  

   
   

    




  

   





Diário   Oficial Página 288   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       

  

   

    




  

   

  







 


  



  

   










  



    




  

   

  




 


  





  





Página 289   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       

   

 
 

 


 

    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


 

 


 

   
   
   
   
   
 


 

   
 


 

 


 

   
   
   
   
   
 


 

 


 

 


 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





Diário   Oficial Página 290   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925



 

    
   
   
   
 


 

   
   

 
 

 





 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 


 
 
 

 

 
   





   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   





Página 291   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial


 
   




   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   


   

   
   

    
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    





Diário   Oficial Página 292   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925


 
   




   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

    
   


   

   
   

    
   





  

   
   

    
   


   

   
   

    
   

   
   





Página 293   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial


 
   




   
    

   
   




       
  




    




  

   

    



  

   

    



  

   

    




  

   
   

    




  

   
   

    








Diário   Oficial Página 294   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       
  

   
   
   

    




  

   

    




  

   

    




  

   
   

  




    




  

   



  

   





    





Página 295   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       





  

   









    





  

   





 


  






  

   



  

   



  

   



  

   
   








Diário   Oficial Página 296   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       
  

   



  

   
   










  

   



  

   



  

   



  

   



  

   



  

   



  

   





Página 297   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       









    






  

   
   














 


  




  

   



  

   





    




  

   







Diário   Oficial Página 298   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       
  

   
   








 


  








  

   
   










    








  

   



  

   









  



    





Página 299   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       




  

   

  




 


  





  

   

  




 


  




  

   

    




  

   

 
 

 



  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 
 

 





Diário   Oficial Página 300   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925



 

    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


 

   
   
   
 


 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


 

   
 


 

   
 


 

 


 

 
 

 





 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Página 301   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial



 
 


 
 
 
 


 
 


 
 
 

 

 
   





   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   





  

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   





Diário   Oficial Página 302   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925


 
   




   
   

    
   

    
   




  

   
   

    
   




  

   
   

    
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   




  

   
   

    
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   





Página 303   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial


 
   




    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   



  

   
   

    
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   





Diário   Oficial Página 304   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925


 
   




    
   

   
   

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   



  

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

    
   

    
   


   

   
   

    
   





  

   
   

    
   

   



       
  




    





Página 305   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       



  

   
   

    



  

   

    




  

   
   

    




  

   
   

    




  

   
   

    




  

   

  














Diário   Oficial Página 306   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       




 


  





  

   
   
















    




  

   
   
   
   
   










    




  

   
   
   
   




  





Página 307   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       

   
   
   






 


  






  

   
   




 


  





  

   



  

   
   








    



  

   





    









Diário   Oficial Página 308   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       

  

   
   
   
   
   
   
   








 


  




  

   



  

   
   






    




  

   
   
   




  

   
   














Página 309   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       

    




  

   
   




    




  

   
   
   
   






  

   
   
   






  

   
   




  

   
   
   
   
   






  

   






Diário   Oficial Página 310   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       


  

   
   
   






  

   



  

   
   
   
   






 


  




  

   
   






    




  

   









    





Página 311   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       




  

   
   
   
   
   






 


  





  

   



  

   
   
   






    



  

   





  

   
   






    







Diário   Oficial Página 312   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       

  

   
   






  

   
   
   
   






    




  

   
   










    







  

   
   






  

   











Página 313   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       



 


  




  

   



  

   
   








    





  

   











    




  

   
   
   
   













Diário   Oficial Página 314   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       

 


  




  

   
   




  

   



    




  

   





 


  




  

   
   
   






 


  




  

   



 


  





Página 315   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       



  

   
   
   








    





  

   
   
   
   
   






  

   



  

   
   
   
   






  



    




  

   

  





Diário   Oficial Página 316   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       




 


  





  

   

 
 

 



  
  

 
  

 
  

 
 
 

 


 

    
   
   
   
   
   
   
   
   
 


 

   
   
   
   
   
 


 

   
 

 
 






 
 
 
 
 


 





Página 317   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 


 
 
 

 

 
   





   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   





Diário   Oficial Página 318   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925


 
   




   
   

   
    

   


   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
    

   
    





Página 319   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial


 
   




   
    

   
    

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   


   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   

    
   

   
   

   
    

   





Diário   Oficial Página 320   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925


 
   





   

   
   

    
   





  

   
   

    
   

   



       
  




    




  

   
   

    



  

   

    



  

   
   

    




  

   
   

    





Página 321   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       




  

   
   
   

    




  

   
   
   

    




  

   

    




  

   
   

  









    







  

   
   




    





Diário   Oficial Página 322   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       





  

   
   




    








  

   
   






    





  

   



  

   
   
   




 


  







  

   



    





Página 323   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       





  

   
   
   




    







  

   



  

   



 


  





  

   
   




    





  

   
   




 


  








Diário   Oficial Página 324   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       
  

   
   
   




  

   
   




  

   
   
   




  

   
   




  

   



  

   
   
   




  

   
   




  

   



    





Página 325   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       





  

   



  





    





  

   



    




  

   



  

   



    





  

   



    




  





Diário   Oficial Página 326   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       
   




  

   



    





  

   



  

   



 


  





  

   



  

   



    





  

   



  





Página 327   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       
   




    








  

   
   




  



    




  

   

  




 


  





  

   

 
 

 



  
  

 
  

 
 
 

 





Diário   Oficial Página 328   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925



 

    
   
   
   
   
   
   
   

 
 

 





 


 


 


 


 
 


 
   





   

   
   

    
   

    
   

   



       
  





    




  

   



  





Página 329   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       
   
   
   
   




 
 

 


 

    
   
   
   
 


 

   
   
   

 
 

 





 


 


 


 


 
 


 
   





   

   
   

    
   

   



       
  













Diário   Oficial Página 330   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       

 


  




  

   



 
 

 



  
  

 
  

 
  

 
 
 

 





 


 


 


 
 


 
 

 

 
   





   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   





Página 331   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial


 
   




    
   

   
   

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

    
   

   



       
 









    







  

   







Diário   Oficial Página 332   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       
    





  

   



 


  




  

   
   




 


  






  

   



  

   
   




    




  

   



  

   



    





Página 333   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       







  

   



 


  




  

   



  

   
   
   




 


  




  

   



    





  

   



  

   



 
 





Diário   Oficial Página 334   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       
 



 

    
   
   
   
   
   
   
 


 

   
 


 

 
 

 





 
 


 
 


 
 


 
 


 
 

 

 
   





   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   





Página 335   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial


 
   




   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   


   

   
   

    
   

   



       
  









    




  

   



    




  





Diário   Oficial Página 336   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       
   




  

   



    



  

   



    




  

   



 


  




  

   
   




    




  

   



  

   







Página 337   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       
    




  

   
   




    




  

   



  

   



  



    




  

   

 
 

 



  
  

 
  

 
 
 

 





 
 


 





Diário   Oficial Página 338   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925



 
 
 
 
 


 
 
 
 


 
 


 
 
 

 

 
   





   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   





Página 339   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial


 
   





   

   
   

    
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   

    
   


   

   
   

    
   

    
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   





  

   
   

    
   

   



       
  




    




  





Diário   Oficial Página 340   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       

   

    



  

   
   

    



  

   
   

    




  

   
   
   

    




  

   
   
   

    




  

   
   
   

    




  

   





Página 341   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       

    




  

   
   

  





    





  

   



  

   
   




 


  




  

   
   




  

   
   




    




  





Diário   Oficial Página 342   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       
   
   
   




  

   



  




    




  

   
   






  

   





  

   
   






    





  

   



    





Página 343   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       



  

   



  




 


  





  

   

 
 

 



  
  

 
  

 
  

 
  

 
 
 

 


 

    
   
   
   
   
   
   
   
   
 


 

   
 


 

   
   
   
 


 

 


 

 
 

 





Diário   Oficial Página 344   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925






 


 
 
 


 
 


 
 


 
 

 

 
   





   

   
   

    
   

   
   

   
    

   


   

   
   

    
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   

   





Página 345   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       
  




    




  

   

    




  

   
   

  





 


  





  

   



  

   
   
   
   
   
   
   




 


  




  

   






Diário   Oficial Página 346   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       


  

   



  

   
   
   




  

   



  

   



  

   
   
   
   




    




  

   
   
   
   
   




 
 

 



  
  

 
  





Página 347   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

 


 

    
   
   
   
   
   
   
 


 

 


 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


 

   
 


 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 

 





 
 
 
 
 
 






Diário   Oficial Página 348   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 


 
 
 

 

 
   





   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   





Página 349   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial


 
   




   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   


   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    





Diário   Oficial Página 350   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925


 
   




   
    

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
    

   
    





Página 351   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial


 
   




   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   





Diário   Oficial Página 352   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925


 
   




    
   

    
   

    
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   



  

   
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   





Página 353   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial


 
   




    
   

   
   

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

   
   

   
    

   


   

   
   

    
   

    
   





Diário   Oficial Página 354   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925


 
   




    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

   
   

   
    

   


   

   
   

    
   





  

   
   

    
   

   



       
  




    




  

   

    



  

   
   

    



  





Página 355   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       

   
   

    




  

   
   

    




  

   
   

    




  

   
   
   

    




  

   

    



  

   

    




  

   

  





Diário   Oficial Página 356   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       



    




  

   



 


  





  

   



  

   



  

   



  

   



  

   
   
   




  

   



  





Página 357   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       

   



  

   



  

   



 


  




  

   
   




    




  

   
   




  

   
   
   




  

   
   
   




  

   





Diário   Oficial Página 358   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       
   




  

   
   




  

   
   




  

   
   




  

   
   




  

   
   




  

   
   
   




  

   
   




  

   
   





Página 359   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       
   




    




  

   
   




  

   



  

   



  

   



  

   
   




  

   
   
   




  

   



  

   






Diário   Oficial Página 360   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       


  

   



  

   



  

   



  

   



  

   
   




    




  

   



  

   



  

   



  





Página 361   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       
   
   




  

   
   




 


  





  

   



  

   



    




  

   



  

   



  

   



  

   







Diário   Oficial Página 362   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       
  

   



  

   



  

   



  

   



  

   



  

   





    




  

   



  

   



  

   






Página 363   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       


  

   



  

   



  

   
   




  

   



  

   



  

   



  

   



  

   



  

   







Diário   Oficial Página 364   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       

    





  

   



  

   





    





  

   



  

   



  

   



  

   



  

   



  

   
   





Página 365   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       



  

   



  

   



  

   



  

   



  

   



  

   



 


  







  

   



    



  





Diário   Oficial Página 366   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       
   




    




  

   
   




    




  

   
   




    





  

   



 


  






  

   
   
   




    





  

   





Página 367   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       
   




  

   
   




  

   
   




  

   
   
   
   
   




  

   
   
   
   




  

   
   




  

   
   




  

   
   
   
   








Diário   Oficial Página 368   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       

    




  

   





    




  

   
   




    




  

   
   




  

   



  

   
   




  

   
   




  

   





Página 369   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       
   




  

   
   




  

   



  

   
   




    




  

   



  

   



  

   



  

   



  

   







Diário   Oficial Página 370   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       

  

   
   
   
   




  

   
   
   




  

   



  

   



  

   



  

   



  

   



  

   



 


  








Página 371   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       

  

   
   




  





    





  

   



  

   



  

   
   




  

   



  

   
   




  

   



  

   





Diário   Oficial Página 372   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       
   




  

   
   
   
   
   




    





  

   



  



    




  

   
   

  




 


  





  

   
   

 
 

 



  
  

 





Página 373   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




  
 
 

 


 

    
   
   
   
   
   
   
   

 
 

 





 
 


 
 
 


 
 


 
 


 
 
 
 

 

 
   





   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   





Diário   Oficial Página 374   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925


 
   




   
    

   


   

   
   

    
   

   



       
  




    



  

   

    




  

   
   
   

    




  

   

    




  

   

  




    





Página 375   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       


  

   
   

 
 

 



  
  

 
  

 
  

 
  

 
 
 

 





 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 


 
 
 

 

 
   





   

   
   





Diário   Oficial Página 376   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925


 
   




    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   


   

   
   

    
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   


   

   
   

    





Página 377   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial


 
   




   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   

    
   

   
   

   
    

   


   

   
   

    
   





  

   
   

    
   

   





Diário   Oficial Página 378   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       
  




    




  

   

    



  

   
   

    




  

   
   
   

    




  

   
   

    




  

   
   
   

    




  

   





Página 379   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       

    




  

   

  






    




  

   



  

   



    




  

   



    




  

   
   




  

   







Diário   Oficial Página 380   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       

    



  

   



  

   



  




    




  

   
   
   




  

   
   
   




  

   
   
   




  

   
   
   




  





Página 381   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       
   
   
   




  

   
   
   




  

   
   
   




 


  






  

   





 


  




  

   





    



  

   
   
   








Diário   Oficial Página 382   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       

    




  

   



  

   







    




  

   
   




  

   



    



  

   
   




  




 


  




  





Página 383   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       

   



  




 


  





  

   

 
 

 



  
  

 
  

 
 
 

 


 

    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


 

   
   

 
 

 








Diário   Oficial Página 384   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925





 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 


 
 
 

 

 
   





   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   


   





Página 385   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial


 
   




   
   

    
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
    

   
    





Diário   Oficial Página 386   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925


 
   




   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   


   

   
   

    
   





  

   
   

    
   


   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   




       
  




    



  

   

    




  





Página 387   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       

   

    




  

   
   

    




  

   

    




  

   

    




  

   

 
















 


  






  

   






Diário   Oficial Página 388   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       


  

   
   




 


  





  

   



  

   
   




    




  

   
   




 


  





  

   







    










Página 389   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       

  

   



 


  






  

   
   




  

   



  

   
   




  

   
   




  

   



  

   



  

   







Diário   Oficial Página 390   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       
  

   



  

   
   




  

   
   




    





  

   



    




  

   



  

   



  

   



  

   







Página 391   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       

  

   



  

   



  

   



  

   



  

   



  

   



  

   



  



    




  

   

  








Diário   Oficial Página 392   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       

 


  





  

   

  




 


  




  

   

    




  

   

 
 

 



  
  

 
  

 
 
 

 


 

    
   
   
   
   
   
   
   

 
 

 








Página 393   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial





 
 


 
 
 
 
 


 
 
 


 
 


 
 
 

 

 
   





   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   


   

   
   

    





Diário   Oficial Página 394   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925


 
   




   
   

   
   

    
   

    
   

    
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   

    
   


   

   
   

    
   

   



       
  




    




  

   

    



  

   

    








Página 395   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       
  

   
   
   

    




  

   
   

    




  

   
   
   

    




  

   

  






    




  

   



    




  

   
   







Diário   Oficial Página 396   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       


  

   



  

   



  

   
   
   
   




    




  

   



  

   
   




    




  

   



  

   
   




  





Página 397   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       



    




  

   

 
 

 



  
  

 
  

 
  

 
 
 

 


 

    
   
   
   
   
   
   
   
 


 

   
   
   
   
 


 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





Diário   Oficial Página 398   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925



 

    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


 

 
 

 





 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


 
 


 
 
 





Página 399   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




 

 
   





   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   


   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   





Diário   Oficial Página 400   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925


 
   




   
    

   
   

   
   

    
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   





Página 401   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial


 
   




   
    

   
   

   
   

    
   

    
   

   
   

   
    

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   



  

   
   

    
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   



  

   
   

    
   

   
   

   
    

   



  

   
   

    
   





Diário   Oficial Página 402   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925


 
   




   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   


   

   
   

    
   







Página 403   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial


 
   







  

   
   

    
   

   



       
  




    




  

   
   

    



  

   
   
   

    



  

   
   
   

    




  

   
   

    




  

   





Diário   Oficial Página 404   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       
   
   
   

    




  

   
   
   
   
   

  

   
   

    




  

   

    




  

   

  






    






  

   



    





Página 405   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       





  

   
   




 


  



  

   
   
   




    





  

   



    




  

   
   
   
   




  

   
   
   




    










Diário   Oficial Página 406   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       

  

   
   
   




  

   
   
   




  

   



  

   
   




    




  

   
   




    





  

   
   
   




  

   







Página 407   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       

  

   
   




  

   
   




  

   
   




  

   
   
   
   




  

   
   




  

   



  

   



  

   
   




    





Diário   Oficial Página 408   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       



  

   



 


  




  

   
   




    







  

   
   




    




  

   
   




    




  

   



  

   






Página 409   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       


    




  

   



  

   
   
   




    



  

   
   




    




  

   



 


  




  

   



  

   
   
   
   
   





Diário   Oficial Página 410   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       



    





  

   



    




  

   



    




  

   
   




 


  




  

   
   




    





  

   
   








Página 411   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       

 


  




  

   
   




 


  





  

   



 


  




  

   
   




    



  

   
   




    




  

   
   




  





Diário   Oficial Página 412   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       

   
   
   






  

   
   
   






  

   
   
   






  

   
   
   






  

   
   
   






  

   
   
   






  





Página 413   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       

   
   
   
   






  

   
   




    




  

   
   




    




  

   
   




    





  

   
   




 


  





  

   





Diário   Oficial Página 414   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       



  



    




  

   
   
   

  




 


  





  

   

 
 

 



  
  

 
  

 
 
 

 


 

    
   
   
   
   
   
   
   

 
 

 









Página 415   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial



 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 


 


 
 

 

 
   





   

   
   

    
   

   
   

   
    

   


   

   
   

    
   

   
   

   
    

   


   

   
   

    
   




  

   
   

    
   

   





Diário   Oficial Página 416   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925




       
  




 


  




  

   
   




    



  

   



  



    




  

   

 


  





  

   

  




    




  

   





Página 417   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       
   

 


  





  

   
   

 
 

 



  
  

 
 
 

 





 


 
 
 


 
 
 


 
 


 
 
 
 

 

 
   





   

   
   

    
   


   

   





Diário   Oficial Página 418   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925


 
   




   
    

   


   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   

   
   

   
    

   
   




       
  




    



  

   
   

  




    




  

   
   

  



    





Página 419   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925Diário   Oficial




       



  

   

    




  

   

    




  

   

    




  

   

 
 

 



  
  

 
 
 

 





 


 


 


 


 
 





Diário   Oficial Página 420   quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021 Nº 27.925


 
   





   

   
   

    
   

   



       
  




    




  

   

 
 

 



<END:1219311:420>


